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Tour Du Lịch Sapa 2 Ngày 1 Đêm ( Cát Cát - Fansipan)
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

Các hoạt động

1

Hà Nội - Sapa - Cát Cát

Đi xe lên Sapa - Thăm bản
Cát Cát

2

Sapa - Fansipan - Hà Nội

Tham quan đỉnh Fansipan quay về Hà Nội

Phương tiện

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Xe ô tô giường nằm máy lạnh vận chuyển Hà Nội - Sapa - Hà Nội (không có hướng dẫn viên trên xe)
Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao hoặc 4 sao (tùy theo yêu cầu khi đặt tour của Quý khách), tiêu chuẩn 02
khách/phòng (trường hợp lẻ ghép ngủ 3).
03 bữa chính mức ăn 100.000đ/suất, 01 bữa sáng buffet theo tiêu chuẩn của khách sạn
Các bữa tối đặc biệt với lẩu cá tầm sẽ được bố trí với mâm từ 6 người trở lên
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, am hiểu văn hóa địa phương phục vụ đoàn tại Sapa
Vé vào cổng khu du lịch Bản Cát Cát (90.00đ/vé) và vé cáp treo Fansipan (750.00đ/vé)

Giá không bao gồm
Hóa đơn thuế GTGT (nếu lấy hóa đơn cần thông báo và thống nhất trước khi book tour)
Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác
Bảo hiểm du lịch trọn tour (do tính chất tour là tour hàng ngày)
Chương trình mặc định là không bao gồm hướng dẫn viên đi theo đoàn lên đỉnh Fansipan do đặc thù là khu du
lịch Fansipan Legend không miễn phí vé cho hướng dẫn viên theo đoàn. Nếu Quý khách muốn có hướng dẫn viên

theo đoàn lên Fansipan cùng thì mức chi phí áp dụng cho cả đoàn gồm 750.000đ tiền vé cáp và công tác phí dẫn
tour cho hướng dẫn viên là 300.000đ.
Tiền típ cho lái xe và hướng dẫn viên:
Đối với du khách là người Việt Nam: thông thường từ 50.000đ/người/ngày
Đối với du khách là người nước ngoài, tip quy định 5$/người/ngày

III. Lình trình tour

Ngày 1

Hà Nội - Sapa - Cát Cát

06h30-07h00: Quý khách có mặt tại điểm hẹn để làm thủ tục lên xe khởi hành đi Sapa theo hướng cao tốc Hà
Nội - Lào Cai.
13h30: Tới Sapa, Quý khách về khách sạn ăn trưa sau đó nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.
Chiều: Hướng dẫn viên đón và đưa Quý khách đi thăm bản Cát Cát tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người đồng
bào dân tộc H'mông, thăm thác Tiên Sa. Thưởng thức chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống tại nhà máy
thủy điện cũ.
18h00: Ăn tối. Buổi tối tự do vui chơi. Chụp hình với Nhà thờ Đá Sapa hay là thưởng thức những món ăn đặc sản
nướng uống cùng rượu San Lùng nổi tiếng đê sưởi ấm cái lạnh của Sapa. Nghỉ đêm tại Sapa.

Ngày 2

Sapa - Fansipan - Hà Nội

07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn và nghỉ ngơi. Nhâm nhi ly cafe buổi sáng tại nhà hàng.
08h00: Xe và hướng dẫn đưa Quý khách tới Ga cáp treo Fansipan để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục
Fansipan bằng hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới với cabin có sức chứa tới 30 du khách. Sau đó tiếp
tục chinh phục 600 bậc đá lên đỉnh Fansipan trên độ cao 3.143m - nóc nhà của Đông Dương.
(*) Lưu ý: Hiện tại Quý khách cũng có thể có những phương án khác để lên đỉnh Fansipan vừa được trải nghiệm
cảm giác mới lạ, vừa không phải mất sức đi bộ nhiều (phù hợp với người lớn tuổi) đó chính là:
Tàu điện Mường Hoa đưa Quý khách từ Sapa đến thẳng Ga cáp treo Fansipan (phí tự túc)
Tàu hỏa leo núi đưa Quý khách từ Ga trên của cáp treo Fansipan lên đỉnh Fansipan (phí tự túc)
11h30: Quay lại thị trấn Sapa trả phòng sau đó ăn trưa (nếu Quý khách chọn về chuyến muộn thì có thể gửi đồ tại
lễ tân cho đến giờ để ra xe về lại Hà Nội).
Chiều: Quý khách có thể lựa chọn giờ về phù hợp với nhu cầu (lựa chọn trước khi đặt tour)
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